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Geacht bestuur,

Nadat u op 22 april 2021 de Kaderbrief 2022 heeft besproken is deze, zoals u had gevraagd, aan 
Provinciale Staten voorgelegd. U heeft verzocht om voor 2 juni aanstaande te reageren. De 
ontvangen inbreng kunt u vervolgens betrekken bij de opstelling van uw Programmabegroting IPO en 
BIJ12 voor het jaar 2022.

Gedeputeerde Staten
Namens Provinciale Staten danken wij u voor de geboden gelegenheid. Wat ons betreft geeft u 
daarmee te kennen waarde te hechten aan de opvattingen van Provinciale Staten. Daarmee 
verbindt u zich en tracht u draagvlak te verkrijgen. Deze wens om de transparantie te verbeteren 
waarderen wij. Ook met uw inzet om de inzichtelijkheid van de planning- en controlproducten te 
vergroten willen wij u complimenteren. Gezamenlijk vormen de provincies immers deze vereniging. 
Als college van Gedeputeerde Staten hechten wij aan en hebben baat bij een goede 
belangenbehartiging van de gezamenlijke provincies.

Provinciale Staten
Tijdens de bespreking in de Statencommissie ÈMS op 19 mei heeft IPO-bestuurslid gedeputeerde 
Fackeldey een toelichting op de kaderbrief gegeven en de gevolgen voor Flevoland aangestipt. 
Daarbij is benadrukt dat de provincie Flevoland en de andere provincies gezamenlijk het IPO 
vormen en dat het IPO geen eigen ambities kan ontwikkelen. De ambities verwoord in deze 
Kaderbrief geven aan wat de provincies gezamenlijk verwachten van hun belangenbehartiger, het 
IPO.

In de daarop volgende bespreking is een aantal opmerkingen gemaakt:
1. Een aantal fracties uit Provinciale Staten heeft aangegeven dat zij hun rol in de aansturing van 

het IPO onduidelijk vinden. Zij kunnen bijvoorbeeld slechts hun gevoelens kenbaar maken via 
deze bespreking van de Kaderbrief.

2. Daarnaast vinden leden van de Statencommissie de afweging welke middelen zij beschikbaar 
stellen aan het IPO en de toegevoegde waarde daarvan niet eenvoudig. De voorstellen die het 
IPO in de Kaderbrief worden gedaan zijn moeilijk te beoordelen op de meerwaarde van het IPO. 
Om die reden dringen Provinciale Staten er op aan om periodiek te heroverwegen wat het IPO al 
dan niet wordt uitvoert. De stellingname dat u belangenbehartiger namens de twaalf provincies 
bent en tevens in gezamenlijkheid efficiënter kunt werken laat zich moeilijk toetsen of
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afwegen. Statenleden maken zich zorgen over een autonome uitzetting van het IPO als 
organisatie.

3. De Kaderbrief is indicatief en onvoldoende concreet om een afweging te kunnen maken. De 
aanzienlijke kostenstijging van bijna € 10 miljoen en de onderbouwing daarvan worden door een 
deel van de staten op dit moment als onvoldoende aantoonbaar noodzakelijk of wenselijk 
gezien. Tussen de genoemde bedragen en beoogde effecten kan moeilijk een relatie worden 
gelegd. De meerkosten en de meerwaarde daarvan vragen volgens Provinciale Staten om een 
duidelijker inzicht.

De staten hebben behoefte aan informatie per onderdeel waarom Flevoland daar aan zou moeten 
bijdragen. Het zou helpen wanneer daarbij wordt vermeld wat er zou gebeuren als Flevoland dat 
niet doet dan wel de uitvoering zelf ter hand neemt. Zo’n benadering maakt, naar het oordeel van 
de Statencommissie, een gedegen afweging mogelijk. Een dergelijke onderbouwing bij de IPO- 
begroting kan er toe leiden dat op onderdelen geen of een lagere bijdrage wordt beschikbaar 
gesteld. Het nieuwe format van uw begroting voorziet hierin al in zekere mate.

We verzoeken u aan de hand van deze opmerkingen vanuit Flevoland gezamenlijk of in afstemming 
met ons uw begroting voor te bereiden.
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